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Kokkuvõte komisjoni otsusest,
7. detsember 2011,
Euroopa Liidu toimimise lepingu

(1 )

artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse
kohta

(Juhtum COMP/39.600 – Külmutusseadmete kompressorid)
(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8923 all)
(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/C 122/04)

7. detsembril 2011 võttis komisjon vastu otsuse aluslepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse
kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise
sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.
1. SISSEJUHATUS
(1) Otsuses käsitletakse aluslepingu artikli 101 ja EMP lepingu
artikli 53 üht ja järjepidevat rikkumist kodu- ja kaubandus
like külmutusseadmete kuni 1,5 hobujõulise võimsusega
kompressorite tootmisel ja müügil. Otsus on adresseeritud
järgmistele ettevõtjatele: i) ACC (3), ii) Danfoss (4), iii)
Embraco (5), iv) Panasonic (6) ja v) Tecumseh (7).
2. JUHTUMI KIRJELDUS
2.1. Menetlus
(2) Kui Tecumseh oli esitanud trahvidest vabastamise taotluse,
korraldas komisjon 2009. aasta veebruaris ootamatud
kontrollkäigud ettevõtjate ACC, Danfoss ja Embraco
ruumidesse.
(3) Ettevõtjad Panasonic, ACC, Embraco ja Danfoss taotlesid
trahvi vähendamist. Komisjon esitas teabenõuded 2009.
aasta novembris.
(4) Komisjon algatas kõnealuses asjas menetluse 13. oktoobril
2010. Arutelud kokkuleppe sõlmimiseks toimusid vahe
mikus 15. novembrist 2010 kuni 14. septembrini 2011.
Seejärel esitasid kartelliosalised komisjonile ametliku taot
luse sõlmida kokkulepe vastavalt määruse (EÜ) nr
773/2004 artikli 10a lõikele 2. 11. oktoobril 2011 võttis
komisjon vastu oma vastuväited. Kõik osalised kinnitasid,
(1) Alates 1. detsembrist 2009 on EÜ asutamislepingu artiklist 81
saanud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”)
artikkel 101 ja EÜ asutamislepingu artiklist 82 Euroopa Liidu toimi
mise lepingu artikkel 102. Kõnealused artiklipaarid on sisult ident
sed. Viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102
tuleks käsitada vajaduse korral viidetena EÜ asutamislepingu artikli
tele 81 ja 82.
(2) EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.
(3) Asjaomased äriühingud on Appliances Components Companies SpA
ja Elettromeccanica SpA.
(4) Asjaomased äriühingud on Danfoss A/S ja Danfoss Flensburg GmbH
(varem Danfoss Compressors GmbH).
(5) Asjaomased äriühingud on Whirlpool SA ja Embraco Europe S.r.l.
(6) Asjaomane äriühing on Panasonic Corporation.
(7) Asjaomased äriühingud on Tecumseh Products Company Inc.,
Tecumseh do Brasil Ltda. ja Tecumseh Europe SA.

et nende sisu vastas nende esitatud tõenditele ja lubasid
jätkata kokkuleppemenetluses osalemist. Konkurentsi
piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev
nõuandekomitee esitas heakskiitva arvamuse 5. detsembril
2011. Komisjon võttis otsuse vastu 7. detsembril 2011.
2.2. Adressaadid ja rikkumise kestus
(5) Järgmised ettevõtjad on rikkunud aluslepingu artiklit 101
ja EMP lepingu artiklit 53, osaledes osutatud ajavahemikel
konkurentsivastases tegevuses kodu- ja kaubanduslike
külmutusseadmete kuni 1,5 hobujõulise võimsusega
kompressorite tootmisel ja müügil:
a) ACC, Danfoss, Embraco ja Tecumseh alates 13. aprillist
2004 kuni 9. oktoobrini 2007;
b) Panasonic alates 13. aprillist 2004 kuni 15. novembrini
2006.
2.3. Rikkumise kokkuvõte
(6) Ettevõtjad ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic ja Tecumseh
osalesid kodu- ja kaubanduslike külmutusseadmete kuni
1,5 hobujõulise võimsusega kompressorite tootmise ja
müügi kartellis, mis hõlmas tervet EMPd ja mille eesmärk
oli terves Euroopas kooskõlastada hinnapoliitikat ja säili
tada turuosa, et katta kulude suurenemist.
(7) Kartelli liikmed pidasid kahepoolseid, kolmepoolseid ja
mitmepoolseid kohtumisi. Euroopas toimunud mitmepool
setel kohtumistel osalesid ettevõtjad Tecumseh, Embraco,
ACC ja Danfoss. Panasonic osales kohtumisel vaid ühe
korra. Menetlusosalised korraldasid kohtumisi korda
mööda. Ettevõtja Panasonic kohtumisi ei korraldanud.
Kohtumisi peeti tavaliselt Frankfurdi või Müncheni lennu
jaama hotellis, mõnikord valenimede all. Mitmepoolsetel
kohtumistel arutasid kartelli liikmed, kas tootmiskulude
suurenemisest tulenevalt tuleks Euroopas tõsta kompres
sorite hinda, ja leppisid kokku toodete hinnatõusus.
Arutati Euroopas juba toimunud hinnatõusu määra ning
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2.4.2.3. T r a h v i s u u r e n d a m i n e h o i a t a v a
mõju saavutamiseks

lepiti kokku Euroopas hindade edasise tõstmise ajakavas ja
sihthindades. Teatavatel juhtudel arutasid kartelli liikmed
teatavate Euroopa klientidega sõlmitud lepingute tingimusi
ja leppisid kokku, et nad väldivad kindla tähtajaga lepin
gute sõlmimist ja/või hindade alandamist müügimahu
suurendamiseks. Nad vahetasid konfidentsiaalset äriteavet
Euroopa turu mahu, tootmise ja müügi suundumuste
kohta.

(16) Käesoleva juhtumi puhul kohaldati ettevõtja Panasonic
suhtes hoiatava mõju kordajat, kuna tema käive hõlmab
kogu maailma.

(8) Kartell kestis 13. aprillist 2004 kuni 9. oktoobrini 2007.
Ettevõtja Panasonic osales selles kuni 15. novembrini
2006).

(17) Ettevõtja ACC trahvi põhisumma on suurem kui 10 %
tema kogukäibest. Seetõttu on tema trahvi ülemmäär
10 % tema kogukäibest 2010. aastal.

2.4. Parandusmeetmed
(9) Otsusega kohaldatakse trahvide määramise 2006. aasta
suuniseid (1). Otsusega trahvitakse kõiki eespool punktis
5 nimetatud ettevõtjate asjaomaseid äriühinguid, välja
arvatud ettevõtjat Tecumseh.
2.4.1. Trahvi põhisumma
(10) Trahvi põhisummaks määrati 17 % ettevõtjate kodu- ja
kaubanduslike külmutusseadmete kuni 1,5 hobujõulise
võimsusega kompressorite müügilaekumisest EMPs.
(11) Põhisumma korrutatakse rikkumises osalemise aastate
arvuga, et täielikult arvestada iga ettevõtja rikkumises
osalemise kestust.
(12) Väidetavas rikkumises osalemise kestused on järgmised:
ettevõtjatel ACC, Danfoss, Embraco ja Tecumseh 3 aastat
ja 5 kuud ning ettevõtjal Panasonic 2 aastat ja 7 kuud.
2.4.2. Põhisumma kohandamine
2.4.2.1. R a s k e n d a v a d a s j a o l u d
(13) Raskendavaid asjaolusid kõnealuse juhtumi puhul ei ole.
2.4.2.2. K e r g e n d a v a d a s j a o l u d
(14) Tänu kergendavatele asjaoludele vähendati kahe ettevõtja
trahvi.
(15) Äriühingu Panasonic trahvi vähendatakse, kuna ta osales
kartellis vähemal määral ja temapoolne rikkumine oli
väike. Äriühingule Embraco määratud trahvi vähendatakse,
kuna ta tegi koostööd ka väljaspool leebema kohtlemise
teatist, esitades komisjonile kaubanduslike külmutussead
metega seotud tõendeid, mis hõlmavad märkimisväärset
osa rikkumise kestusest. See võimaldas komisjonil kõne
aluse ajavahemiku lisada kaubanduslike külmutusseadmete
valdkonnas toimunud ühe ja järjepideva rikkumise hulka
ning võtta seda arvesse asjaomaste ettevõtjate trahvi arvu
tamisel.

(1) ELT C 210, 1.9.2006, lk 2.

2.4.3. Käibest 10 % moodustava piirangu kohaldamine

2.4.4. 2006. aasta leebema kohtlemise teatise kohaldamine
(18) Ettevõtja Tecumseh vabastatakse trahvist. Teiste ettevõtjate
trahvi vähendatakse järgmiselt: Panasonic – 40 %, ACC –
25 %, Embraco – 20 %, Danfoss – 15 %.
2.4.5. Kokkuleppemenetluse läbiviimist käsitleva teatise kohal
damine
(19) Ettevõtjatele ACC, Embraco, Danfoss ja Panasonic
määratud trahve vähendatakse kokkuleppemenetlust käsit
leva teatise kohaldamise tulemusena 10 %.
2.4.6. Maksevõime
(20) Üks ettevõtja on viidanud määratavate trahvide arvutamise
meetodit käsitlevate 2006. aasta suuniste punkti 35 koha
sele maksevõimetusele. Komisjon vaatas kõnealuse taotluse
läbi ja analüüsis hoolikalt kättesaadavaid finantsandmeid.
Hindamise tulemusel kiitis komisjon taotluse heaks ja
vähendas trahvi.
3. OTSUSEGA MÄÄRATUD TRAHVID
(21) Käesolevas otsuses käsitletava ühe ja järjepideva rikkumise
eest määratakse järgmised trahvid:
a) äriühingutele Tecumseh Products Company Inc.,
Tecumseh do Brasil Ltda. ja Tecumseh Europe SA soli
daarselt 0 eurot;
b) äriühingutele Appliances Components Companies SpA
ja Elettromeccanica SpA solidaarselt 9 000 000 eurot;
c) äriühingutele Danfoss A/S ja Danfoss Flensburg GmbH
(varem Danfoss Compressors GmbH) solidaarselt
90 000 000 eurot;
d) äriühingutele Whirlpool SA ja Embraco Europe S.r.l.
solidaarselt 54 530 000 eurot ning
e) äriühingule Panasonic Corporation (varem Matsushita)
7 668 000 eurot.

